
 

 

-ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ที่ ทน. 49/2564 
เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวม 

เพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 
ประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบบัที่ 2) 
_____________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 9/1 ในส่วนที่ 1 บททัว่ไป ของหมวด 2 หลกัเกณฑ์
เพิ่มเติมส าหรับการจดัการกองทุนรวม แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564   
เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย  
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564   

“ขอ้ 9/1   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งก าหนดแนวทางการบริหารและจดัการความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่อง และด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางดงักล่าวซ่ึงตอ้งครอบคลุมอย่างนอ้ยในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี  
  (1)  โครงสร้างการบริหารและจดัการความเส่ียงและการก ากับดูแล  
  (2)  การบริหารและจดัการความเส่ียงในกระบวนการออกแบบผลิตภณัฑก์องทุนรวม 
  (3)  การติดตามความเส่ียงและปัจจยัที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม 
  (4)  เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 
  (5)  การทดสอบผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ 
ที่มีนยัส าคญั (stress test) 
  ในการก าหนดแนวทางตามวรรคหน่ึง ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ
บริษทัจดัการกองทุนรวม และไดร้ับการพิจารณาทบทวนความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมจาก
คณะกรรมการอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ ง และเมื่อปรากฏเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของ
กองทุนรวมอย่างมีนยัส าคญัโดยไม่ชกัชา้” 

ร่างประกาศตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ที่ผ่าน 
การพิจารณาของฝ่ายกฎหมาย 2 แลว้ 
เม่ือวนัที่   7/6/2564  CSDS เลขที่   7/2564                       
คร้ังที่  2  ผ่านทาง  CSDS 
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  ขอ้ 2   ใหย้กเลิก (1) (2) และ (3) ของขอ้ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่ ทน. 11/2564  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 
ที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัที่ 29 มกราคม  
พ.ศ. 2564 

  ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นส่วนที่ 3/1 เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่อง ขอ้ 25/1 ขอ้ 25/2 ขอ้ 25/3 และขอ้ 25/4 ของหมวด 2 หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับ 
การจดัการกองทุนรวม แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564   

“ส่วนที่ 3/1 
เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

_____________________ 

ขอ้ 25/1   เพื่อประโยชน์ในการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของ
กองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัใหม้ีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมตามแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัเคร่ืองมือดงักล่าวที่สมาคมก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบ
จากส านกังาน ซ่ึงอย่างนอ้ยตอ้งเป็นตามขอ้ 25/2 และขอ้ 25/3 

ในกรณีที่บริษทัจดัการกองทุนรวมแสดงไดว้่า กองทุนรวมใดไม่มีความเส่ียงดา้น 
สภาพคล่อง  ให้ไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง 
  ขอ้ 25/2   เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวมตาม
ขอ้ 25/1 ตอ้งเป็นไปตามหลกัการโดยครบถว้นอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี   

(1)  มีการก าหนดให้ผูท้ี่ท ารายการซ้ือหรือขายหน่วยลงทุนในวนัที่มีปริมาณการซ้ือ 
หรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถึงระดบัมีนยัส าคญั หรือมีการซ้ือหรือขายหน่วยลงทุนเกินจ านวน
ที่ก าหนด หรือมีการขายหน่วยลงทุนก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนด เป็นผูร้ับผิดชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กิดจาก
การท าธุรกรรมของกองทุนรวมเพื่อรองรับการซ้ือหรือขายหน่วยลงทุนนั้นได ้
  (2)  บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถจ ากดัปริมาณการซ้ือหรือขายหน่วยลงทุนของ 
แต่ละกองทุนรวมให้สอดคลอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมในแต่ละขณะได ้
  (3)  กรณีทรัพยสิ์นที่กองทุนรวมลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตุสมผล บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจเลือกใชว้ิธีการค านวณมูลค่าหน่วย
ลงทุนให้สอดคลอ้งกบักรณีดงักล่าว 
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  (4)  บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนไดห้ากเห็นว่ามีความ
จ าเป็นและการด าเนินการดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม   

ขอ้ 25/3   ในการจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของ
กองทุนรวมตามขอ้ 25/1  ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามวิธีการดงัต่อไปน้ี  

(1)  ก าหนดให้ผูล้งทุนเป็นผูร้ับภาระค่าใชจ้่าย โดยวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใดหรือ 
หลายอย่างดงัน้ี  

(ก)  การก าหนดค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลา 
ที่ก าหนด (liquidity fee) 

(ข)  การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณที่สะท้อนตน้ทุนในการ 
ซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) 

(ค)  การเพิ่มค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่สะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขาย
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) 

(2)  ก าหนดเงื่อนไขหรือขอ้จ ากดัในการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน โดยวิธีการ 
อย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างดงัน้ี 

(ก)  การก าหนดระยะเวลาที่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน  
(notice period) 
         (ข)  การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) 

(3)  ก าหนดวิธีการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพยสิ์นที่กองทุนรวมมีการลงทุน
โดยมีนยัส าคญัต่อมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อไดร้ับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ บริษทัจดัการ
กองทุนรวมสามารถใชว้ิธีการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบนัทึกมูลค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็น 0 และ 
ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียน ณ วนัที่ไดบ้นัทึกมลูค่าดงักล่าวเป็นผูม้ีสิทธิที่จะไดร้ับเงิน 
ภายหลงัจากที่สามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นนั้นได้ 

(4)  ก าหนดให้บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน ในกรณีใด
กรณีหน่ึงดงัน้ี  

(ก)  ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ 
(ข)  บริษทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผล 

ว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยไดร้ับความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจาก 
เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี  ทั้งน้ี การระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนตอ้งไม่เกินกว่า 5 วนัท าการ   
เวน้แต่จะไดร้ับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน 
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  1.  ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  
          2.  ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม 
และเหมาะสม 
          3.  มีเหตจุ าเป็นอ่ืนใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 
   ในกรณีที่มีการระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนตาม (4) (ข) วรรคหน่ึง ให้บริษทั
จดัการกองทุนรวมแจง้ให้ส านกังานทราบโดยทนัที  ทั้งน้ี หากเป็นการระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
เกินกว่า 1 วนัท าการ ส านกังานอาจพิจารณาส่ังการให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการโดยประการใด ๆ  
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจดัการกองทุนรวม  
         (ค)  กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ และมี
เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ีเกิดข้ึน ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยัส าคญั 
       1.  ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท์ี่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายได้
ตามปกติ  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรัพยท์ี่ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย ์
แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
       2.  มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี  
และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ  
       3.  มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ไดร้ับช าระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น 
ที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัจดัการกองทุนรวม 
และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 
  ขอ้ 25/4   ในการจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
ของกองทุนรวมตามประกาศน้ี หากปรากฏว่าการด าเนินการตามเคร่ืองมือดงักล่าวจะขดัหรือแยง้กบั 
การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑอ์ย่างหน่ึงอย่างใดดงัต่อไปน้ี  ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมไดร้ับยกเวน้ 
การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นส่วนที่ขดัหรือแยง้นั้น 
  (1)  กรณีที่เป็นเคร่ืองมือการจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามขอ้ 25/3(1) ไดแ้ก่ 
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน และการเก็บค่าธรรมเนียม 
ในเร่ืองดงักล่าวที่ออกตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
  (2)  กรณีที่เป็นเคร่ืองมือการจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามขอ้ 25/3(2) หรือ (4) 
ไดแ้ก่ หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการส่งค าส่ังซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน และการหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือขายคืน 
หน่วยลงทุนในเร่ืองดงักล่าวที่ออกตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย”์ 
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ขอ้ 4   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด
เพิ่มเติมในขอ้ 1 และขอ้ 3 ของประกาศน้ี ภายในวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565   

ขอ้ 5   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
 
 

 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 

 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

 
 
 


